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PAPIE¯ FRANCISZEKMÓWI DO NAS
Pe³nienie dzie³a Bo¿ego

wymaga cierpliwoœci, pos³uszeñstwa
i modlitwy

Drodzy bracia i siostry, dzieñ
dobry!

Dzisiaj rozpoczynamy cykl ka-
techez na temat Dziejów Apostol-
skich. Ta biblijna ksiêga, napisa-
na przez œw. £ukasza Ewangeli-
stê opowiada nam o pielgrzymo-
waniu Ewangelii w œwiecie i uka-
zuje wspania³e zespolenie S³owa
Bo¿ego z Duchem Œwiêtym, któ-
re zapocz¹tkowuje czas ewange-
lizacji. Protagonistami Dziejów
jest w³aœnie ¿ywa i skuteczna
„para”: S³owo Bo¿e i Duch.

Bóg „zsy³a na ziemiê swoje
polecenia” a „szybko mknie jego
s³owo” – mówi Psalm (147, 4).
S³owo Bo¿e biegnie, jest dyna-
miczne, nawadnia wszelk¹ ziemiê,
na któr¹ spada. A jaka jest jego
si³a? Œw. £ukasz mówi nam, ¿e
ludzkie s³owo staje siê skuteczne
nie dziêki retoryce, która jest
sztuk¹ piêknego przemawiania,
ale dziêki Duchowi Œwiêtemu, któ-
ry jest dýnamis Boga, jest Jego
si³¹, która ma moc oczyszczenia
s³owa, uczynienia go przynosz¹-
cym ¿ycie. S¹ na przyk³ad w Bi-
blii historie, s³owa ludzkie. Ale na
czym polega ró¿nica miêdzy Bi-
bli¹ a podrêcznikiem historii? ¯e
s³owa Biblii s¹ podjête przez Du-
cha Œwiêtego, który obdarza bar-
dzo wielk¹ moc¹, inn¹ si³¹ i po-
maga nam, aby to s³owo by³o ziar-
nem œwiêtoœci, ziarnem ¿ycia, aby
by³o skuteczne. Kiedy Duch Œwiê-

ty nawiedza ludzkie s³owo, staje
siê ono dynamiczne, jak „dyna-
mit”, to znaczy zdolnym do roz-
palenia serc i wysadzenia schema-
tów, sprzeciwów i murów podzia-
³u, otwieraj¹c nowe drogi i posze-
rzaj¹c granice ludu Bo¿ego. A zo-
baczymy to w trakcie cyklu tych
katechez, co siê dzieje w Ksiêdze
Dziejów Apostolskich.

Tym, który nadaje donoœn¹
dŸwiêcznoœæ i wyrazistoœæ nasze-
mu kruchemu ludzkiemu s³owu,
zdolnemu nawet do k³amstwa
i uchylania siê od swoich obowi¹z-
ków, jest jedynie Duch Œwiêty,
przez którego Syn Bo¿y zosta³
zrodzony; Duch, który Go nama-
œci³ i podtrzymywa³ w misji; Duch,
dziêki któremu wybra³ swoich apo-
sto³ów i który zapewni³ ich prze-
powiadaniu wytrwa³oœæ i owoc-
noœæ, tak jak to równie¿ zapew-
nia dzisiaj naszemu przepowiada-
niu.

Ewangelia koñczy siê zmar-
twychwstaniem i wniebowst¹pie-
niem Jezusa, a w¹tek narracyjny
Dziejów Apostolskich zaczyna siê
w³aœnie tutaj, od niezwyk³ej obfi-
toœci ¿ycia Zmartwychwsta³ego
przetoczonej do Jego Koœcio³a.
Œwiêty £ukasz mówi nam, ¿e Je-
zus „po swojej mêce da³ wiele do-
wodów, ¿e ¿yje: ukazywa³ siê im
przez czterdzieœci dni i mówi³
o królestwie Bo¿ym” (Dz 1, 3).
Zmartwychwsta³y Jezus dokonuje

gestów jak najpe³niej ludzkich, ta-
kich jak dzielenie siê posi³kiem ze
swoimi uczniami, i zachêca ich, aby
z ufnoœci¹ oczekiwali wype³nienia
siê obietnicy Ojca. Jaka to obiet-
nica Ojca?: „Zostaniecie ochrzcze-
ni Duchem Œwiêtym” (Dz 1, 5).

Chrzest w Duchu Œwiêtym jest
bowiem doœwiadczeniem, które
pozwala nam wejœæ w osobist¹
komuniê z Bogiem i uczestniczyæ
w Jego powszechnej woli zbaw-
czej, zdobywaj¹c dar parezji
[szczeroœci], odwagi, czyli zdolnoœæ
do wypowiadania s³owa „jako
dzieci Bo¿e”, nie tylko jako ludzie,
ale dzieci Bo¿e: s³owa jasnego,
wolnego, skutecznego, pe³nego
mi³oœci do Chrystusa i braci.

Dlatego nie trzeba walczyæ
o zyskanie lub zas³u¿enie na dar
Bo¿y. Wszystko jest dane za dar-
mo i we w³aœciwym czasie. Pan
daje wszystko darmo, bezintere-
sownie. Zbawienia siê nie kupuje,
za nie siê nie p³aci: jest darem
darmo danym. W obliczu gor¹ce-
go pragnienia, by z wyprzedze-
niem poznaæ czas, kiedy bêd¹ mia-
³y miejsce zapowiadanie przez
Niego wydarzenia, Jezus odpo-
wiada swoim uczniom: „Nie wa-
sza to rzecz znaæ czasy i chwile,
które Ojciec ustali³ swoj¹ w³adz¹,
ale gdy Duch Œwiêty zst¹pi na
was, otrzymacie Jego moc i bê-
dziecie moimi œwiadkami w Jero-
zolimie i w ca³ej Judei, i w Sama-
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rii, i a¿ po krañce ziemi” (Dz 1,
7-8).

Zmartwychwsta³y zachêca swo-
ich uczniów, aby nie prze¿ywali
teraŸniejszoœci z niepokojem, ale
aby zawarli przymierze z czasem,
aby potrafili oczekiwaæ na rozwi-
k³anie siê œwiêtej historii, która nie
zosta³a przerwana, ale która po-
stêpuje, stale idzie naprzód, aby
potrafili oczekiwaæ na „kroki”
Boga, Pana czasu i przestrzeni.
Zmartwychwsta³y zachêca swoich
uczniów, aby sami nie „wytwarza-
li” misji, lecz oczekiwali, a¿ Oj-
ciec o¿ywi ich serca swoim Du-
chem, aby mogli zaanga¿owaæ siê

w misyjne œwiadectwo zdolne pro-
mieniowaæ z Jerozolimy do Sa-
marii i wyjœæ poza granice Izra-
ela, aby dotrzeæ na obrze¿a œwia-
ta.

Aposto³owie razem prze¿ywaj¹
to oczekiwanie, prze¿ywaj¹ je jako
rodzina Pana, w Górnej Sali czyli
Wieczerniku, którego mury nadal
s¹ œwiadkami daru, poprzez który
Jezus wyda³ siê swoim uczniom
w Eucharystii. A jak oczekuj¹ na
si³ê, dýnamis Boga? Modl¹c siê
z wytrwa³oœci¹, jakby nie by³o ich
tak wielu, ale jeden jedyny, mo-
dl¹c siê w jednoœci i z wytrwa³o-
œci¹. To z modlitw¹ pokonuje siê

bowiem samotnoœæ, pokusê, po-
dejrzliwoœæ i otwiera serce na ko-
muniê. Obecnoœæ kobiet i Maryi,
matki Jezusa, wzmaga to doœwiad-
czenie: one jako pierwsze nauczy-
³y siê od Nauczyciela dawaæ œwia-
dectwo wiernoœci mi³oœci i si³y
komunii, która pokonuje wszelki
strach.

Proœmy tak¿e i my Pana o cier-
pliwoœæ oczekiwania na Jego kro-
ki, abyœmy nie chcieli „wytwarzaæ”
Jego dzie³a i byœmy trwali pos³usz-
ni modl¹c siê, przyzywaj¹c Ducha
Œwiêtego i pielêgnuj¹c sztukê ko-
munii koœcielnej. Dziêkujê.

Watykan, 29 maja 2019 r.
wiara.pl

Ks Aleksander Radecki
Przez d³ugie lata by³ czynnym pielgrzymem, dzisiaj jest przewodnikiem Grupy XVI Duchowych Uczest-

ników, czyli wszystkich tych, którzy z ró¿nych wzglêdów nie mog¹ pojawiæ siê fizycznie na szlaku.
Ks. Radecki opiekuje siê najliczniejsz¹ grup¹ pielgrzymki wroc³awskiej, która w niektórych latach

gromadzi³a nawet 2,5 tysi¹ca wiernych. Ks. Aleksander w czasie pielgrzymki prowadzi studio pielgrzym-
kowe w Radiu Rodzina, ale przede wszystkim odprawia Msze œw. w intencji pielgrzymów i otacza ich
swoj¹ gor¹c¹ modlitw¹.

PRZEWODNICY
tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Wroc³awskiej

na Jasn¹ Górê
grupa I  Pokutna – ks. W³odzimierz Wo³yniec
grupa II  Pauliñska – o. Maksymilian Stêpieñ
grupa III  Akademicka  Biblijna  Ks. Bartek Kot
grupa IV  Ziemia O³awska – ks. Mateusz Wojciechowski,

    ks. Adam Skalniak
grupa V  Ziemia Oleœnicka  – ks. Teodor Sawielewicz
grupa VI  Brzeg, Wo³ów, Brzeg Dolny  – ks. Daniel Solarz
grupa VII  Strzelin, Nowy Dwór, K¹ty Wroc³awskie
              – ks. Pawe³ Jêdrzejski
grupa VIII  Salwatoriañska  – ks. Marek Sawicki
grupa IX  Salezjañska – ks. Grzegorz D³u¿niak
grupa XI  Ziemia Namys³owska – ks. Krzysztof Wojtaœ
grupa XII  Akademicka – o. Wojciech Kobyliñski
grupa XIII  Franciszkañska – o. Marian Michasiów
grupa XIV  Milicz, Góra Œl¹ska – ks. £ukasz Romañczuk oraz
                Ks. Zbyszek Topolnicki
grupa XV  Franciszkañska – o. Oskar Maciaczyk
grupa XVI  Duchowi Uczestnicy – ks. Aleksander Radecki
grupa XVIII  Karmelitañska  – o. Krzysztof Piskorz
grupa XX  Rodzinna (Wroc³aw-Psie Pole) – ks. Jakub Deperas

ks. Stanisaw “Orzech” Orzechowski –
g³ówny przewodnik
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Jest poniedzia³ek, 24 czerwca,
godzina 430, wschodzi s³oñce.
Temperatura powietrza roœnie,
a my siedzimy w klimatyzowanym
autokarze i mkniemy autostrad¹
w³aœnie w stronê s³oñca. Wyruszy-
liœmy po raz pi¹ty na pielgrzymkê
z naszym ksiêdzem wikarym, któ-
ry przedstawi³ nam w skrócie plan
pielgrzymki i obieca³, ¿e bêd¹  nie-
spodzianki, o ile czas nam pozwo-
li. G³ównym celem naszej podró-
¿y jest sanktuarium Mêki Pañskiej
i Matki Bo¿ej w Kalwarii Pac³aw-
skiej, które posadowione jest na
wzniesieniu o wysokoœci 465 m
n.p.m., w najbardziej na pó³noc
wysuniêtej polskiej czêœci Karpat,
tu¿ przy granicy z Ukrain¹.

Wszyscy zapewne s³yszeli, albo
byli w Kalwarii Zebrzydowskiej
ko³o Krakowa, ale ma³o kto od-
wiedzi³ Matkê Bo¿¹ w Kalwarii
Pac³awskiej, która nazywana jest

Z notatnika pielgrzyma...

Sanktuarium Mêki Pañskiej
i Matki Bo¿ej w Kalwarii Pac³awskiej

Jerozolim¹ Wschodu i Jasn¹
Gór¹ Podkarpacia. Swe powsta-
nie zawdziêcza kasztelanowi
lwowskiemu Andrzejowi Maksy-
milianowi Fredrze, który kierowa³
siê wzglêdami natury religijnej.
Odby³ on pielgrzymkê do Ziemi
Œwiêtej i od tej pory myœl o za³o-
¿eniu Nowej Jerozolimy nie da-
wa³a mu spokoju. Wed³ug legen-
dy, podczas jednego z polowañ,
hrabia Fredro, puœci³ siê w pogoñ
za szczególnie dorodnym jeleniem.
Nagle uciekaj¹ce zwierzê zatrzy-
ma³o siê, a pomiêdzy jego roga-
mi kasztelan ujrza³ jaœniej¹cy
krzy¿. Aby upamiêtniæ to miejsce,
postanowi³ wznieœæ tam drewnia-
ny koœció³ pod wezwaniem Zna-
lezienia Krzy¿a Œwiêtego oraz
klasztor. By³a to druga po³owa
XVII w. Z czasem przy koœciele
i  klasztorze prowadzonym przez
franciszkanów powsta³a osada.

Nosi³a ona pocz¹tkowo nazwê
S³oboda, ale nazywano j¹ te¿ ko-
loni¹ lub miasteczkiem Fredrów.

Na miejsce kultu Mêki Pañskiej
wybrano teren, który przypomi-
na³ realia topograficzne Jerozoli-
my. Na okolicznych wzniesieniach,
wytyczono stacje Mêki Pañskiej
symbolizuj¹ce Drogê Krzy¿ow¹
Chrystusa w Jerozolimie. Na
wzgórzach pocz¹tkowo postawio-
no krzy¿e, a potem drewniane
kaplice poœwiêcone poszczegól-
nym stacjom. Na pami¹tkê, wzgó-
rza te nazwano Kalwari¹. Rów-
noczeœnie z kultem Mêki Pañskiej
zacz¹³ rozwijaæ siê kult Maryi, dziê-
ki sprowadzonemu  w 1679 r. s³y-
n¹cego ³askami obrazowi Matki
Bo¿ej. Wczeœniej, ten cudowny
obraz znajdowa³ siê w koœciele
Franciszkanów w Kamieñcu Po-
dolskim. Modlili siê przed nim król
Jan Kazimierz, hetmani: Stanis³aw
¯ó³kiewski i Stefan Czarniecki,
Jan Sobieski oraz  ksi¹¿ê Jeremi
Wiœniowiecki.

Kiedy Turcy, w 1672 r. znisz-
czyli koœció³, a sam obraz wrzucili
do Smotryczy, pojawi³a siê piêk-
na legenda mówi¹ca o tym, ¿e sta-
rzec, mieszkaj¹cy nad t¹ rzek¹
mia³ sen, w którym Maryja kaza-
³a mu odszukaæ obraz i zawieŸæ
do Kalwarii Pac³awskiej. Po dro-
dze starzec nocowa³ w Samborze,
a obraz ukry³ w skrzyni. Na tej
skrzyni spa³ ch³opiec, który a¿
trzykrotnie zrzucany by³ z niej nie-
widzialn¹ si³¹. Po otwarciu skrzy-
ni okaza³o siê, ¿e z obrazu bije
wielka jasnoœæ. Mieszkañcy Sam-
bora nalegali, aby starzec zosta-
wi³ cudowny obraz w ich koœcie-
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le, ale on nie ugi¹³ siê i wype³ni³
proœbê Matki Bo¿ej. Cudowny
obraz przeniesiono w uroczystej
procesji do Kalwarii. Kalwaryjska
Pani nosi nazwê S³uchaj¹cej ze
wzglêdu na to, ¿e przedstawiona
jest z wyraŸnie odkrytym widocz-
nym prawym uchem.

W wieku XVIII, w miejsce sta-
rych drewnianych zabudowañ,
wzniesiono okaza³¹ murowan¹
œwi¹tyniê i klasztor.

W ci¹gu dziejów œwi¹tynia kal-
waryjska by³a œwiadkiem kilku wy-
darzeñ, które wpisa³y siê  w hi-
storiê Koœcio³a i zakonu. Jednym
z nich by³a koronacja cudownego
obrazu Matki Bo¿ej koronami wa-
tykañskimi, dokonana 15 sierpnia
1882 r.

W pac³awskim klasztorze,
w 1912 roku, przez pó³ roku
mieszka³ Rajmund Kolbe, gdzie
pozna³ przebywaj¹cego na waka-
cjach kleryka Józefa Katarzyñca
– postaæ szczególn¹ wœród wspa-
nia³ych zakonników œw. Francisz-
ka. Pomiêdzy tymi dwoma przy-
sz³ymi œwiêtymi zawi¹za³a siê nie-
zwyk³a niæ przyjaŸni. To w³aœnie
dziêki niemu, Maksymilian Kolbe
rozpocz¹³ w 1922 roku wydawa-
nie miesiêcznika Rycerz Niepoka-
lanej.

Józef Katarzyniec, znany pod
imieniem Wenanty, przekroczy³
furtê lwowskiego klasztoru fran-
ciszkanów w 1908 roku, a do
Kalwarii Pac³awskiej ponownie
przyby³ w roku 1920 w celach
leczniczych, gdy¿ postêpuj¹ca
choroba p³uc uniemo¿liwia³a mu
kontynuowanie pracy duszpaster-
skiej. Od samego pocz¹tku prze-
³o¿eni dostrzegali w nim nieprze-
ciêtne zalety duchowe i umys³o-
we. Swoich wspó³braci zadziwia³
niezwyk³ym skupieniem w czasie
modlitwy. Nieustannie poszukiwa³
i d¹¿y³ do doskona³oœci, której
wzór znajdowa³ w ma³ej ksi¹¿ecz-
ce Tomasza a Kempis O naœlado-
waniu Chrystusa. Praktykowa³

Bo¿e, nasz mi³osierny Ojcze i hojny Szafarzu ³ask, zwracam
siê do Ciebie za wstawiennictwem ojca Wenantego Katarzyñca,
którego tak bardzo umi³owa³eœ, ¿e b³ogos³awi³eœ wszystkim jego
przedsiêwziêciom. Oka¿ swoj¹ ³askawoœæ tak¿e mnie grzeszne-
mu, gdy powierzam Ci moje troski materialne.

Twój Syn, Jezus Chrystus, powiedzia³: „Przypatrzcie siê kru-
kom: nie siej¹, ani ¿n¹; nie maj¹ piwnic ani spichlerzy, a Bóg je
¿ywi. O ile¿ wa¿niejsi jesteœcie wy ni¿ ptaki!” (£k 12, 24). Po-
krzepiony tymi s³owami i pe³n¹ franciszkañskiego ubóstwa po-
staw¹ ojca Wenantego Katarzyñca proszê Ciê, Bo¿e, o pomoc
w trudnoœciach finansowych, z którymi siê zmagam. Spraw,
abym dziêki swojej pracy i m¹dremu gospodarowaniu œrodka-
mi, jakie posiadam, móg³ zapewniæ godny byt mojej rodzinie
i wywi¹zaæ siê z codziennych zobowi¹zañ. Amen.

ubóstwo, ogranicza³ iloœæ spo¿y-
wanych pokarmów, aby wspieraæ
potrzebuj¹cych. Nikt nie dostrze-
ga³ u niego czegoœ, co mog³oby
zadziwiaæ, raziæ, œmieszyæ – jed-
nak zara¿a³ otoczenie swoj¹
skromnoœci¹, skupieniem, pogod¹
umys³u i mimo woli zdradza³ na
ka¿dym kroku wysok¹ œwiêtoœæ
swojego zachowania. Najtrafniej
jego duchowoœæ okreœli³ o. Mak-
symilian Kolbe mówi¹c, ¿e ojciec
Wenanty nie sili³ siê na rzeczy
nadzwyczajne, ale zwyczajne
wykonywa³ w sposób nadzwy-
czajny.

Ojciec Wenanty zmar³ w 1921
roku maj¹ zaledwie 32 lata. Tu¿
po jego œmierci franciszkanie pod-
jêli starania zmierzaj¹ce do wynie-
sienia go na o³tarze. W kwietniu
2016 r. papie¿ Franciszek uzna³
heroicznoœæ cnót pokornego fran-
ciszkanina i od tamtej pory We-
nantemu przys³uguje tytu³ Czci-
godnego S³ugi Bo¿ego.

W kalwaryjskim sanktuarium,
w bocznym o³tarzu, znajduj¹ siê
doczesne szcz¹tki  Wenantego Ka-
tarzyñca. Za jego wstawiennic-
twem miejmy odwagê prosiæ
o wiele ³ask – nie tylko ducho-
wych.  Jedn¹ z nich jest modlitwa
o pomoc materialn¹.

 E. Hoffmann-Guzik,
I. Surma, M. Machoñ
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ZRÓB COŒ ZE SOB¥

Jak co roku o tej porze zachê-
cam ludzi, którzy martwi¹ siê, ¿e
ktoœ z bliskich pije za du¿o, do
udzia³u w spotkaniach Grup Ro-
dzinnych Al-Anon. Choroba alko-
holowa wp³ywa na ka¿dego cz³on-
ka rodziny. Otoczenie pij¹cego
zostaje przez tê chorobê jakby
„napromieniowane”, zachowanie
najbli¿szych zmienia siê, choæ oni
sami czêsto tego nie widz¹. Ro-
dziny i przyjaciele alkoholika
otrzymuj¹ w Al-Anon szansê ucze-
nia siê od siebie nawzajem, jak –
mimo choroby – ¿yæ w sposób sa-
tysfakcjonuj¹cy i szczêœliwy.

Jak to dzia³a? Al-Anon jest dla
wszystkich ludzi, bez wzglêdu na
ich wyznanie i œwiatopogl¹d.
Uczestnictwo w grupach jest do-
browolne i anonimowe. W Al-
Anon nie udzielamy rad. Pracu-
j¹c nad sob¹ wed³ug programu
Dwunastu Stopni, rozwijamy siê
duchowo, stabilizujemy emocjo-
nalnie i dzieñ po dniu budzimy siê
do ¿ycia na nowo.Wiele osób przy-
chodzi na pierwszy mityng Al-
Anon w poszukiwaniu pomocy dla
alkoholika. Zrozpaczeni, nie zdaj¹
sobie sprawy, ¿e sami potrzebuj¹
pomocy. W  Al-Anon s¹ zachêca-
ni do tego, by nie bacz¹c na po-
czynania alkoholika, znaleŸli dla
siebie mo¿liwy do zaakceptowa-
nia styl ¿ycia. Uczestnictwo w mi-
tyngach Al-Anon pozwala zrozu-

mieæ nieskutecznoœæ dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do powstrzymania alko-
holika od picia. Ukazuje potrzebê
pracy nad sob¹, w której wyniku
mo¿na uzyskaæ stabilizacjê emo-
cjonaln¹. D³u¿szy czas uczestnicze-
nia w spotkaniach korzystnie
wp³ywa na rozwój osobisty.
Wzmacnia odpornoœæ na manipu-
lacje, uczy pozytywnego spojrze-
nia na siebie i innych oraz stwa-
rza szansê naprawy wzajemnych
relacji z niepij¹cymi cz³onkami
rodziny, przede wszystkim z w³a-
snymi dzieæmi. W Al-Anon mo¿-
na uzyskaæ podstawow¹ wiedzê
o chorobie alkoholowej, po-
trzebn¹ po to, by traktowaæ cho-
rego z szacunkiem, lecz jednocze-
œnie pozwoliæ mu samemu rozwi¹-
zywaæ problemy wynikaj¹ce
z nadu¿ywania alkoholu, co para-
doksalnie mo¿e pomóc mu
w zdrowieniu. Wiêcej informacji
mo¿na znaleŸæ na stronie www.al-
anon.org.pl

Grupa Rodzinna Al-Anon „We-
stalki” z Wroc³awia zaprasza ro-
dziny i przyjació³ alkoholików na
spotkanie do Oœrodka Apostol-
stwa TrzeŸwoœci (OAT) w Zakro-
czymiu, w dniach od 12 wrzeœnia
2019 r. (czwartek) do 15 wrze-
œnia 2019 r. (niedziela), aby „zro-
biæ coœ ze sob¹”.

W³aœnie tak: ze sob¹, a nie
z alkoholikiem (np. ¿eby nie pi³).
Bo nie mamy wp³ywu na to, co
zrobi drugi cz³owiek. Ale mamy
wp³yw na swoje ¿ycie, które jest
wa¿ne dla nas, jedyne i niepowta-
rzalne. Dlatego chcemy zadbaæ
o jakoœæ tego jedynego na œwie-
cie ¿ycia, o w³asny rozwój ducho-
wy i poszukaæ prawdy o sobie
w swoim sercu.
Tel. do organizatorów:
Gra¿yna 504 738 722,
adres e-mail:

al-anon.westalki@wp.pl
Zg³oszenia pobytu  w OAT

przyjmuje:
Oœrodek Apostolstwa TrzeŸwo-

œci im. Ojca Benignusa Jana So-
snowskiego

Warszawskiej Prowincji Zako-
nu Braci Mniejszych Kapucynów

ul. O. H. KoŸmiñskiego 36
05-170 Zakroczym
NIP: 531-13-30-127
Biuro OAT:
Tel.: 22-785-22-08 (ponie-

dzia³ek-œroda i pi¹tek godz.730-
1530, czwartek godz. 730-1800,  so-
bota 1300 – 1800)
Fax: 22-785-23-25
e-mail:
oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl
e-mail: oat_xl@wp.pl

Koszt pobytu z ca³odziennym
wy¿ywieniem (3 posi³ki) wynosi
250 z³.

Przedp³atê w wysokoœci po³o-
wy kwoty nale¿y wnieœæ na kon-
to OAT z zaznaczeniem termi-
nu spotkania:

Oœrodek Apostolstwa TrzeŸwo-
œci Zakroczym
BS Nowy Dwór Mazowiecki
nr konta:
32 80110008 0030 0300
0332 0001

Herb Zakroczymia
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PIELGRZYMOWANIE
Co roku w statystykach zna-

nych sanktuariów pojawiaj¹ siê
liczby odwiedzaj¹cych je pielgrzy-
mów. Kilka, kilkadziesi¹t tysiêcy,
a w niektórych nawet milion i wiê-
cej, z ro¿nych stron Polski, œwia-
ta, Na piechotê, autokarem, sa-
motnie czy w zorganizowanej gru-
pie. W zwi¹zku z jak¹œ uroczysto-
œci¹, okazj¹ czy po prostu z po-
trzeby serca, pobo¿noœci pielgrzy-
mów nie brakuje. Ale w³aœciwie
dlaczego? Czy Bóg inaczej s³yszy
w Czêstochowie, £agiewnikach,
Lourdes, Jerozolimie? Czemu tak
wielu nie boi siê zmêczenia, pê-
cherzy na nogach czy innych tru-
dów podró¿y i jednak wybiera siê
na pielgrzymkê? Chodzi o miej-
sce czy o drogê?

Samo w sobie pielgrzymowa-
nie nie jest zarezerwowane tylko
dla chrzeœcijañstwa. Praktykê tê
mo¿na spotkaæ ju¿ u Izraelitów
w Starym Testamencie, ale tak¿e
u muzu³manów czy buddystów.
Szczególne miejsca kultu s¹ po-
wszechne dla wielu religii. Dlacze-
go cz³owiek wyrusza w drogê?
W najbardziej podstawowym,
ludzkim sensie, z ciekawoœci,
z chêci bycia tam, gdzie wydarzy-
³o siê coœ niezwyk³ego, w nadziei,
¿e on równie¿ czegoœ doœwiadczy.
W sensie bardziej religijnym, by
oddaæ chwa³ê Bogu, wype³niæ po-
winnoœæ zwi¹zan¹ z kultem. Jed-
nak czy pielgrzymowanie daje siê
uzasadniæ w chrzeœcijañstwie, sko-
ro Boga mo¿na spotkaæ na mo-
dlitwie, w Piœmie Œwiêtym, w sa-
kramentach, w drugim cz³owieku,
wiêc po co jeszcze gdzieœ iœæ?

Historia Koœcio³a pokazuje, ¿e
ruch pielgrzymkowy rozwin¹³ siê
w IV wieku, gdy chrzeœcijañstwo
sta³o siê religi¹ wiod¹c¹ w Cesar-
stwie Rzymskim. Pielgrzymowano
oczywiœcie do miejsc zwi¹zanych

z ¿yciem Jezusa, w miejscach tych
stawiano bazyliki, tym samym
chroni¹c kruch¹ pamiêæ œwiad-
ków, przed zapomnieniem. Wa¿-
ne te¿ by³o udawanie siê do gro-
bów mêczenników, aposto³ów
jako tych szczególnych postaci dla
historii chrzeœcijañstwa.

I tu warto podkreœliæ jeden
z istotnych aspektów wiary zwi¹-
zanych z pielgrzymkami – chrze-
œcijañstwo jest religi¹, w której
Bóg przychodzi do cz³owieka
w historii, czyli w konkrecie ¿ycia
osób, czasu i miejsca. To, co naj-
wa¿niejsze dla wiary, wydarzy³o
siê w ¿yciu poszczególnych ludzi:
Abrahama, Moj¿esza, Dawida,
Maryi, Piotra, Paw³a, w okreœlo-
nym historycznym czasie i na kon-
kretnej przestrzeni. Cz³owiek po-
trzebuje w wierzê zobaczyæ, do-
tkn¹æ, us³yszeæ, czyli niejako prze-
¿ywaæ j¹ tak¿e swoimi zmys³ami.
St¹d znaki, stroje, miejsca, g³oszo-
ne s³owa. Pielgrzymowanie jest
jednym ze sposobów, by doœwiad-
czyæ, ¿e Boga ¿ywo interesuje to,
jak ¿yjemy na œwiecie, skoro ze-
chcia³ po nim chodziæ, w dodatku
z korzyœci¹ dla naszej przysz³oœci.

Zatem z jednej strony chodzi
o miejsca... ale w takim razie, dla-
czego nie brakuje tych, którzy za-
miast wygodnych samochodów,
autokarów chc¹ pielgrzymowaæ
pieszo?

Gdy jeszcze ich (samochodów,
samolotów i innych wygodniej-
szych œrodków lokomocji) nie
by³o, pielgrzymowanie mia³o,
zw³aszcza w œredniowieczu, cha-
rakter pokutny. Czêsto udawano
siê na pielgrzymkê, by wynagro-
dziæ Bogu pope³nione z³o, czasem
by³y one zadawane za pokutê
w zwi¹zku z ówczeœnie obowi¹-
zuj¹cymi standardami tych prak-
tyk. A dziœ?

Wielu traktuje pielgrzymkowe
niedogodnoœci jako element umar-
twienia, rodzaj modlitwy swojego
cia³a. Prócz tego, zw³aszcza w sa-
motnym wêdrowaniu, si³¹ rzeczy
d³u¿ej siê idzie ni¿ jedzie, st¹d
i czasu na modlitwê, na refleksje
jest wiêcej. Tu znowu pokazuje siê
drugi, istotny aspekt pielgrzymo-
wania – dla relacji z Bogiem, cz³o-
wiek czasem musi wyjœæ ze swego
domu i udaæ siê w drogê, na któ-
rej bêdzie prowadzony przez
Boga, nawet jeœli dla orientacji
w terenie wspomo¿e siê GPS-em.
Wyjœcie jest konieczne, tak jak nie-
zbêdne sta³o siê dla Abrahama, dla
Izraelitów wychodz¹cych z Egip-
tu, by mogli siê przekonaæ, kim
jest Ten, w którego wierz¹. Odle-
g³oœæ od bezpiecznego domu, sta-
rych schematów codziennoœci po-
maga nabraæ dystansu, zastanowiæ
siê, jaki tak naprawdê jest cel tej
codziennej bieganiny.

I wreszcie, pielgrzymowanie to
przypomnienie sobie, doœæ dosad-
nie, gdy s¹ to dziesi¹tki, setki ki-
lometrów, w drodze, ¿e jako
chrzeœcijanie, koœció³ ci¹gle jeste-
œmy w drodze. Pielgrzymowanie
w grupie daje okazjê do doœwiad-
czenia wspólnoty, prze¿ycia Ko-
œcio³a.

deon.pl
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
Œw. Maria Baouardy – Ma³a Arabka(1846-1878)

Najchêtniej nazywa³a siebie
sam¹ Maleñk¹ Nic, a przecie¿
w jej ¿yciu wyj¹tkowo wyraziœcie
ujawnia³y siê znaki Bo¿ej obecno-
œci. Do dziœ siostra Maria od Jezu-
sa Ukrzy¿owanego, og³oszona b³o-
gos³awion¹ w 1983 r. przez pa-
pie¿a Jana Paw³a II, kanonizowa-
na w 2015 r. przez papie¿a Fran-
ciszka, znana jest pod imieniem
Ma³ej Arabki.

Maria Baouardy urodzi³a siê
5 stycznia 1846 r. w I’billinie,
w Ziemi Œwiêtej. Na chrzcie otrzy-
ma³a imiê Miriam. By³a trzyna-
stym dzieckiem w rodzinie, ca³e
jej starsze rodzeñstwo zmar³o
w wieku niemowlêcym.

Straci³a rodziców we wczesnym
dzieciñstwie, wtedy to zosta³a roz-
dzielona ze swoim m³odszym bra-
tem Boulosem i znalaz³a siê pod
opiek¹ swojego stryja, który nie-
d³ugo potem przeniós³ siê z ro-
dzin¹ do Aleksandrii. W wieku
trzynastu lat stryj zarêczy³ j¹ z jed-
nym z jego krewnych, jednak ona
stanowczo odmówi³a zawarcia
ma³¿eñstwa, oœwiadczaj¹c ¿e pra-
gnie pozostaæ dziewic¹. W akcie
protestu œciê³a swoje w³osy i po-
da³a je na tacy stryjowi podczas
uroczystej kolacji. Uczynek ten wy-
wo³a³ oburzenie i zrodzi³ konflikt
z opiekunami. Po tym zdarzeniu
zosta³a zamkniêta z niewolnicami
i odsuniêta od mo¿liwoœci uczest-
nictwa w sakramentach Koœcio³a
katolickiego.

Pogr¹¿ona w rozpaczy napisa-
³a list do swojego brata z proœb¹

o pomoc i zanios³a go do muzu³-
mañskiego s³u¿¹cego stryja. Wda-
³a siê z nim w dyskusjê o chrzeœci-
jañstwie, na skutek czego s³u¿¹cy
w porywie gniewu poder¿n¹³ jej
gard³o i porzuci³ j¹ na ulicy. Sta³o
siê to w 1858 roku. Miriam prze-
¿y³a wtedy widzenie, w którym
opiekowa³a siê ni¹ tajemnicza za-
konnica, po czym zaprowadzi³a j¹
do koœcio³a i znik³a. Tam zosta³a
odnaleziona przez miejscowego
ksiêdza, a nastêpnie przedstawio-
na arabskiemu biskupowi. Od tego
momentu zaczê³a ukrywaæ siê
przed rodzin¹ i pracowaæ jako s³u-
¿¹ca. W lêku przed wykryciem
przenios³a siê do Jerozolimy.

W 1863 r. przenios³a siê do
Marsylii we Francji, gdzie praco-
wa³a jako kucharka. Tam zaczê³a
popadaæ w pierwsze ekstazy.
W czasie jednej z nich zapad³a
w sen na cztery dni.

W wieku 19 lat, zosta³a przy-
jêta do postulatu w zgromadzeniu
sióstr œw. Józefa w Capelette
w pobli¿u Marsylii. Po postulacie
rada zgromadzenia zdecydowa³a
siê j¹ odes³aæ, argumentuj¹c, ¿e
jej nadprzyrodzone dary nie s¹
w³aœciwe w zakonie czynnym.

W 1867 roku wst¹pi³a do kar-
melitanek w Pau. Tu podczas po-
stulatu pojawi³y siê pierwsze styg-
maty. Rozpoczynaj¹c nowicjat,
21-letnia Miriam otrzyma³a imiê
zakonne „Maria od Jezusa Ukrzy-
¿owanego”. Prze¿ywa³a równie¿
ekstazy, wizje, proroctwa i lewi-
tacje.

Po odbyciu nowicjatu wraz
z grup¹ piêciu innych sióstr
w 1870 roku wyruszy³a do Indii
na zaproszenie biskupa miasta
Mangaluru Marii Efrema, w celu
za³o¿enia nowego klasztoru.
W 1871 z³o¿y³a w Mangaluru
œluby wieczyste, a w 1872 r. po-
wróci³a do Pau, gdzie znów zo-
sta³a skierowana do prac fizycz-
nych.

W 1875 wyruszy³a wraz z dzie-
wiêcioma towarzyszkami do Be-
tlejem w celu za³o¿enia nowego
klasztoru. Trwa³ym znakiem jej
dzia³alnoœci w Palestynie jest klasz-
tor sióstr karmelitanek na Wzgó-
rzu Dawida w Betlejem. 22 sierp-
nia 1878 r. prze¿y³a upadek ze
schodów, w trakcie którego z³a-
ma³a lew¹ rêkê, wskutek czego
b³yskawicznie rozwinê³a siê gan-
grena i Miriam zmar³a 26 sierp-
nia 1878 roku.
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ZADANIE SIERPNIOWE

W sierpniu rozwi¹zujemy zadanie tylko
dla przyjemnoœci. Nie ma losowania

nagród.

Kochani! Dziœ przeczytacie kolejny wpis z pamiêtnika Oli.
Niektóre litery zosta³y zast¹pione symbolem #. Gdy wypiszecie je w kolejnoœci wystêpowania, powsta-

nie tytu³ pewnej piosenki religijnej. Czy potrafisz j¹ zaœpiewaæ?

Witajcie!
Znowu zbli¿a siê sier#ieñ i pielg###mka na #asn¹ Górê. Tak jak w poprzednich

latach, razem z babci¹ bê#ê w niej duchowo uczestniczyæ. Muszê znale#æ czas aby
cho#ziæ na Msze œwiête i apele.

Tegoroczny temat jest dla mnie ma³o zroz#mia³y, wiêc spyta³am siê babci, kto to jest
O¿ywi#iel? Babcia oc#oczo wyjaœni³a mi, ¿e jest to okreœlenie Trzeciej Osoby Boskiej,
czyli D#cha #wiêtego. Z Jego moc¹ mo¿emy o¿y#iæ, czyl# pobudziæ nasza wiar#, zaan-
ga¿owanie i prak#yki religijne, czyli nasz¹ wolê i dzia³alnoœæ w ¿#ciu koœcio³a. T³uma-
cz¹c na #êzyk dzieci oznacz# to, ¿e z #omoc¹ Ducha Œwiêtego sp#óbujemy g³êbiej,
mocniej za#n#a¿owaæ swoj¹ modlitwê i dzia³ania w codzien#e ¿ycie parafii i koœcio³a.
Po zakoñczeniu pielgrzymki, przez ca³y rok mog# wyraziæ to na przyk³ad w postaci
codziennej modlitwy. Ponadto Bóg cieszy siê gdy dzieci uczestnicz¹ ró¿nych nabo¿eñ-
stwach, i tak w paŸdzierniku – ró¿añcowych, w listopadzie i w grudniu – Mszach adwen-
towych, w maju – w Litanii Loretañskiej, a w czerwcu – w Litanii do Serca Pana Jezusa.

Czy ty te¿ – z pomoc¹ Ducha Œwiêtego – bêdziesz staraæ siê o¿ywiaæ swoj¹ religij-
noœæ? Zapraszam Ciê, spróbuj razem z nami. Ju¿ w sierpniu zaczynamy od duchowego
pielgrzymowania i udzia³u w Mszach œwiêtych i Apelach Jasnogórskich.

Czekam na Ciebie, przyjdŸ.
Twoja Ola
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INTENCJE MSZALNE
1 sierpnia, czwartek – wspomnienie œw. Alfonsa Liguori, biskupa i doktora Koœcio³a                                                      *

900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Joanny Masternak w 33. rocznicê urodzin
2 sierpnia, pi¹tek                                                                                                                                                                  *

900 + Szymon Œwiderski; + Barbara Nietreba; ++ z rodziny
2000 Za wszystkie Ró¿e ̄ ywego Ró¿añca

3 sierpnia, sobota                                                                                                                                                               *
900

2000 Dziêkczynna za 25 lat ma³¿eñstwa Magdaleny i Tomasza Kubiak z proœb¹ o zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla nich
        i synów

4 sierpnia, 18 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                    *
800 O poznanie przez wszystkich ludzi dobroci i mi³osierdzia Boga
900 + Miros³awa (f) Wojtczak; + Jan Wojtczak; ++ z rodzin Wojtczak i Kanclerz
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Jadwigi i Dariusza Pra¿mowskich w 20. rocznicê œlubu oraz dla Paw³a
         w 18. rocznicê urodzin

5 sierpnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                        *
900

2000

6 sierpnia, wtorek – Przemienienie Pañskie                                                                                                                           *
900

2000

7 sierpnia, œroda – wspomnienie b³. Edmunda Bojanowskiego                                                                                          *
900

2000 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
8 sierpnia, czwartek – wspomnienie œw. Dominika, prezbitera                                                                                            *

900 + Micha³ Ilianowski
2000 + Maria Sikoñ (od Antoniny i Czes³awa Dyrek z rodzin¹)

9 sierpnia, pi¹tek – œwiêto œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty Stein), dziewicy i mêczennicy, patronki Europy
900

2000 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Bo¿eny i Zbigniewa Samotyj w 4. rocznicê œlubu
10 sierpnia, sobota – œw. Wawrzyñca, diakona i mêczennika, patrona naszej parafii                                                   *

900

2000 W intencji grupy duchowych pielgrzymów na Jasn¹ Górê
11 sierpnia, 19 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                                         *

800 ++ Alojzy, Karolina Bembnowicz; + Maria Herner; ++ Jan, Janina, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ z tych rodzin
900 ++ Zofia, Roman M¹czka; ++ W³adys³awa (f), Jan Œwiêtochowscy
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 Dziêkczynna za otrzymane ³aski dla Haliny, Jolanty i Romana z proœb¹ o zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej oraz o szczêœliwe
        rozwi¹zanie dla Natalii
1200 W intencji Parafian – msza œw. odpustowa
2000 + Zbigniew (m) Nanowski – 30 rocznica œmierci

12 sierpnia, poniedzia³ek                                                                                                                                                   *
900

1800 + Stanis³aw (m) Ga³uszka; ++ Irena, Marian Winsztal; ++ z rodzin Markiewiczów i D³u¿ewskich
13 sierpnia, wtorek                                                                                                                                                                *

900 ++ Kazimiera, Mieczys³aw (m) Chowañscy
1800 + Gra¿yna Wajdzik – 7 rocznica œmierci
2000 Ró¿a NMP Matki Pocieszenia

14 sierpnia, œroda – wspomnienie œw. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i mêczennika                                 *
900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
15 sierpnia, czwartek – uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP                                                                                                    *

800 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze dla Marii i syna Jaros³awa
900 O zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej dla Micha³a i Gabrysi w rocznicê ich urodzin oraz o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla ich rodziców
      Ewy i Tomasza
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Natalii Jankowskiej w 7. rocznicê urodzin
2000 W intencji Parafian
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16 sierpnia, pi¹tek                                                                                                                                                      *
900

1800 + Eugeniusz Po³udniak (od Teresy)
17 sierpnia, sobota – wspomnienie œw. Jacka, prezbitera                                                                                             *

900

1800 + Marian Rutkowski – 20 rocznica œmierci; + El¿bieta Rutkowska
18 sierpnia, 20 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                               *

800 ++ Helena, Jan Monkiewicz; ++ z rodzin Monkiewicz i Szyd³owskich
900 ++ Boles³aw (m), Józefa (f), Wojciech Z¹bek
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 + Zbigniew (m) Licke – 2 rocznica œmierci; ++ z rodzin Cichosz, Æmikiewicz, Licke i Janiak

19 sierpnia, poniedzia³ek                                                                                                                                         *
900

1800 ++ Helena, Franciszek Po³udniak
20 sierpnia, wtorek – wspomnienie œw. Bernarda, opata i doktora Koœcio³a

900

1800 + Jan SARNA – 1 rocznica œmierci
21 sierpnia, œroda – wspomnienie œw. Piusa X, papie¿a                                                                                              *

900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
22 sierpnia, czwartek – wspomnienie NMP, Królowej                                                                                               *

900

1800

23 sierpnia, pi¹tek                                                                                                                                                            *
900

1800

24 sierpnia, sobota – œwiêto œw. Bart³omieja, aposto³a                                                                                                    *
900

1800 + Grzegorz Jarych – 3 rocznica œmierci; + Antoni Jarych; ++ z rodziny Jarych
25 sierpnia, 20 niedziela w ci¹gu roku                                                                                                                               *

800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Haliny w 60. rocznicê urodzin
900 + Maria M³yñczyk – 1 rocznica œmierci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 W intencji Parafian
2000 + Józef (m) Tytko – 20 rocznica œmierci; ++ Agnieszka, Andrzej Tytko

26 sierpnia, poniedzia³ek – uroczystoœæ NMP Czêstochowskiej                                                                                     *
900

1800 + El¿bieta Pawlak
27 sierpnia, wtorek – wspomnienie œw. Moniki                                                                                                                 *

900

1800 + Eugeniusz Po³udniak
28 sierpnia, œroda – wspomnienie œw. Augustyna, biskupa i doktora Koœcio³a                                                                   *

900

1800 Nowenna ku czci Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
29 sierpnia, czwartek – wspomnienie mêczeñstwa œw. Jana Chrzciciela                                                                              *

900

1800

30 sierpnia, pi¹tek                                                                                                                                                                        *
900 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski dla Braci i Sióstr Nieustaj¹cego Ró¿añca
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Haliny i Stanis³awa w 50. rocznicê œlubu

31 sierpnia, sobota                                                                                                                                                             *
900

1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Zygmunta w 87. rocznicê urodzin

Zapraszamy na
Nabo¿eñstwo Fatimskie

we wtorek 13 sierpnia,
o godz. 2000

Nabo¿eñstwo Wynagradzaj¹ce

Pierwszych Sobót Miesi¹ca
3 sierpnia godz. 800
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KRONIKA PARAFIALNA
W lipcu do wspólnoty parafial-

nej, przez sakrament Chrztu œwiê-
tego, zosta³y przyjête dzieci:

Antonina Lubowicka
Oliwier Zieliñski
Zuzanna Æwiek
Mateusz Micha³ Budych
Michalina Anna Syrek

Gazeta parafialna do u¿ytku
wewnêtrznego.
Redaguje zespó³ pod kierunkiem
ks. Proboszcza.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca
we Wroc³awiu-¯ernikach,

tel. 71-357-19-19
www.zerniki.archidiecezja.wroc.pl

parafiazerniki@op.pl
konto bankowe Parafii

32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

Kancelaria parafialna
w sierpniu czynna jest tylko
w soboty od 1000 do 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po Mszy œwiêtej.

Intencje
Apostolstwa Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
w sierpniu

Intencja misyjna
Aby rodziny dziêki ¿yciu pe³-

nemu modlitwy i mi³oœci stawa-
³y siê coraz bardziej «laborato-
riami humanizacji».

druk:
Cofran Druk Cyfrowy

Wroc³aw, ul. Macedoñska 1

W lipcu zmarli:

+ Stanis³awa Bikulicz-Pyrgiel
+ Maria Sikoñ

Módlmy siê o Niebo
dla Nich.

Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania i korekty
tekstów oraz zmiany ich tytu-
³ów.

Kontakt z redakcj¹:
gazetka-dla-wszystkich@wp.pl

W wakacje zmieniony jest
porz¹dek Mszy œw. w niedziele i œwiêta.

Msze œw. bêd¹ odprawiane
o godz. 800, 900, 1000, 1100 i 2000.

Jak siê ubraæ do koœcio³a
gdy jest upa³?

Generalnie obwi¹zuj¹ zasady dobrego smaku, czyli jak do biura, do
pracy, na rozmowê kwalifikacyjn¹. Ubiór powinien mieœciæ siê w ka-
nonie „formalny”. Co to oznacza?

Zakryte ramiona i d³ugie spodnie s¹ absolutnie na miejscu. Je¿eli
kobieta ma sukienkê na rami¹czkach, mo¿e zakryæ je na czas Mszy
œw. szalem, a¿urow¹ chust¹, bolerkiem. Mê¿czyzna nie powinien ubie-
raæ bluzki bez rêkawów. Klapki i japonki s¹ obuwiem odpowiednim
na pla¿ê. Strój po-
winien byæ godny
i wygodny.

W wielu znanych
sanktuariach propo-
nowane s¹ zwiedza-
j¹cym okrycia, któ-
re pokornie akcep-
tujemy. Przychodz¹c
do swojego parafial-
nego koœcio³a nie-
którzy maj¹ na sobie
strój niewiele siê ró¿-
ni¹cy od pla¿owe-
go.
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